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Príkaz riaditeľa školy č. 25/2021 
na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách   

v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 v Prešove  

s platnosťou od 17.05.2021. 
Naše číslo: 208/2021 

V Prešove, 13.05.2021 
  

V súlade s rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/13405:1-A1810 z 13.05.2021 

a v súlade s Vyhláškou č. 200 Úradu verejného zdravotníctva SR z 30.04.2021 vydávam nasledujúce pokyny 

k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove: 

Evanjelická materská škola:   

od 17.05.2021 prezenčná prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00. 

Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať dieťa. Pri prerušení dochádzky 

na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie 

(edupage).  

Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy. 

 

Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí:   

od 17.05.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00.  

Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať žiaka. Pri prerušení dochádzky 

na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie 

(edupage).  

V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať 

prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od 

zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.  

Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy. 

 

 

Evanjelická základná škola – druhý stupeň:  

od 17.05.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00.  

Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať žiaka. Pri prerušení dochádzky 

na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie 

(edupage).  

V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať 

prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od 

zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.  

Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy. 
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Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta:  

od 17.05.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00  

Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať žiaka. Pri prerušení dochádzky 

na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie 

(edupage).  

V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať 

prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od 

zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.  

Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy. 

  

Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A:  

od 17.05.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00  

Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať žiaka. Pri prerušení dochádzky 

na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie 

(edupage).  

V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať 

prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od 

zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.  

Zákonný zástupca pošle vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom elektronickej 

triednej knihy (edupage) do nedele 16.05.2021. Ďalšie vyhlásenia iba po vymeškaní viac ako 

3 troch dní.  

Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy. 

 

Prezenčné vzdelávanie v období od 17.05.2021 do 21.05.2021 bude realizované v rámci adaptačného 

procesu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania v súlade s nasledujúcimi pokynmi:  

a) Triedni učitelia sa budú venovať žiakom vo zvýšenej miere počas triednických hodín (po dohode so 

ZRS) zameraných na adaptáciu, sociálno-psychologické poradenstvo, výchovné a vzdelávacie 

aktivity.  

b) Klasifikácia a hodnotenie žiakov nebude realizované formou známok, ale vo forme ústneho 

hodnotenia, poradenstva, couchingu a podpory obnovovania vzdelávacích návykov.  

 

 

Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie 

v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove. 

  

  

  

  PhDr. Marián Damankoš, PhD. 

  riaditeľ školy 
Prílohy:  
1. Návrat žiakov do škôl – metodické usmernenie MŠVVŠ SR 

 

Na vedomie:  
1. Zamestnanci ESŠ. 

2. Zákonní zástupcovia žiakov. 
3. Biskupský úrad VD ECAV – školský úrad. 
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